
 

Uitnodiging 
Kunst & School conferentie
Woensdag 10 oktober 2018

Cultuureducatie verbindt: 
over het samen maken en beleven van kunst & cultuur

‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ in Westland (2017 – 2020) stimuleert cultuureducatie 
in het primair onderwijs door in te zetten op de ontwikkeling van doorgaande 
leerlijnen, het bevorderen van de deskundigheid van leerkrachten en kunstdocenten 
en het versterken van de relatie van scholen met hun sociaal-culturele omgeving.

         @Cultuurweb            facebook.com/westlandcultuurweb

  Voor alle leerkrachten, intern cultuurcoördinatoren, directeuren, bestuurders in het 
basisonderwijs, culturele aanbieders en andere betrokkenen bij cultuureducatie. 

  Op woensdag 10 oktober organiseert Westland Cultuurweb de jaarlijkse Kunst & 
School conferentie. Dit jaar staat deze conferentie geheel in het teken van het  
samen maken en beleven van kunst. Kom luisteren en kijken naar inspirerende 
lokale projecten die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden op de Westlandse 
scholen. Leer lokale culturele aanbieders kennen door deel te nemen aan speciaal 
voor jullie ontwikkelde workshops. Beleef hoe leerlingen een les van deze aanbieder 
zouden ervaren en laat je inspireren. Deze conferentie sluiten we spectaculair af: 
met alle deelnemers maken we één grote culturele klapper om nooit meer te  
vergeten. 

 Kortom: cultuureducatie verbindt Westland! 

Tijd:  van 13.45 tot 18.00 uur
Locatie:   WSKO Basisschool De Hofvilla,  

Dr. Schaepmanstraat 2291 SX, Wateringen

Programma 
13.45-14.00	 inloop	met	koffie	en	thee																																																																			
14.00-14.30 opening met inspirerende praktijkvoorbeelden  
14.30-15.30 workshopronde 1     
15.30-15.55	 koffie-	en	theepauze	 	 	 	 	
15.55-16.55 workshopronde 2     
16.55-17.00 verzamelen in de plenaire ruimte    
17.00-18.00 spetterende creatieve afsluiting met borrel

De workshops 
Er zijn twee workshoprondes. Bij je aanmelding geef je door welke vier workshops je voorkeur hebben; 
je zult in twee hiervan geplaatst worden. De workshops duren elk zestig minuten. Tijdens de workshops 
ga je aan de slag met het creatief proces binnen de gekozen discipline en ervaar je hoe het is om les te 
krijgen van deze lokale aanbieders. Daarbij doe je vaardigheden op die je de volgende dag direct zelf 
in je klas kunt toepassen. 

Met trots presenteren wij het aanbod van tien culturele aanbieders: 
• Bibliotheek Westland 
• Juliette van der Walle (beeldende kunst)
• Kunsthuis 18 i.s.m. Sarina Missot (beeldende kunst & media) 
• Muziekmeesters Westland
• Stichting Westland Danst 
• Theaterschool Koperen Kees 
• Toneelvereniging de Plankeniers 
• WestlandTheater De Naald 
• Westlands museum & Historisch Archief Westland 
• WNTweb (natuur & techniek) 

Speciaal voor de culturele aanbieders is er een training over het creatieve proces, waarbij extra aan-
dacht	is	voor	reflecteren	en	evalueren.	Wat	ervaren	leerlingen	nu	eigenlijk	tijdens	een	les,	en	wat	is	
creativiteit? We gaan het in deze workshop zelf ondervinden. Je krijgt inzicht in hoe je ruimte voor de 
eigen inbreng van leerlingen creëert, zodat de resultaten meer divers worden. Hierdoor is er veel meer 
ruimte	voor	eigenheid	en	fantasie	van	de	leerling.	Belangrijk	is	om	daarbij	doorlopend	te	reflecteren,	
want daar ontstaat bewustwording. 

Aanmelden kan tot uiterlijk 28 september 2018 via deze link. Deelname is gratis. Voor vragen kun je 
contact opnemen met Iris Scheffers via ischeffers@westlandcultuurweb.nl.

Wij zien jou graag op 10 oktober!

Team Westland Cultuurweb

https://twitter.com/cultuurweb
https://www.facebook.com/pg/westlandcultuurweb/posts/
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